
 

  
• S'inicien les reunions de la Comissió Mixta sobre desnonaments   

El dijous 9 i dimarts 14 de febrer es van realitzar les primeres reunions del Grup Reactiu i del Grup 
Preventiu de la Comissió Mixta sobre Llançaments. Ambdós grups van debatre la situació actual i van 
acordar un Pla de Treball per fer propostes encaminades a avançar en la resolució d'aquesta 
problemàtica. El proper 26 de febrer és el darrer dia per a presentar les propostes del Grup Reactiu i el 
proper 4 de març és el darrer dia per a presentar informacions i propostes del Grup Preventiu.  

  
 

 
• Barcelona fa més de 5.000 assessoraments legals relacionats amb l'habitatge        

Durant l'any 2011, la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona va dur a terme més de 
5.000 assessoraments legals relacionats amb temes d'habitatge, un 19% més que l'any anterior. Entre les 
consultes destaca l'augment de l'acompanyament jurídic per temes relacionats amb el lloguer, un 23%, i 
pels expedients d'emergència social (un 7%) (més info) 

  

 
• L'Ajuntament augmenta el pressupost per a persones vulnerables   

La tinent d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, la Sra. Maite Fandos, ha desgranat les polítiques 
que es realitzaran per aconseguir una Barcelona "més justa amb les persones". En aquesta línia, ha 
explicat l'increment en un 60% del pressupost destinat als menjadors socials o del 12% del pressupost del 
Servei d'Atenció Domiciliària. (més info)  

  
 

• La promoció d'habitatges de Via Favència guanya el Premi d'Arquitectura i urbanisme de la ciutat   
La promoció de 77 habitatges per a gent gran ubicada al carrer Via Favència nº348 ha guanyat el Premi 
d'Arquitectura i Urbanisme Ciutat de Barcelona 2011, pel seu disseny diàfan dels espais que permet als 
habitants gaudir de les activitats en comunitat. (més info)  

  

 
• L'Agència de l'Habitatge de Catalunya reubica seus amb la voluntat d'unificar serveis i reduir 

costos    
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya té previst estalviar-se 1.400.000 euros anuals de lloguers i aquest 
mes de febrer ha dut a terme part dels trasllats de personal previstos. Les seus de Barcelona es redueixen 
de quatre a dues i la de Terres de l’Ebre es re ubica juntament amb les oficines de l’ACA. Les seus de 
l’Agència de l’Habitatge a Girona i Lleida ja es troben situades en edificis que compten amb altres 
dependències de la Generalitat. Podeu consultar les noves adreces (consultar)  

   
 

• Certificat de compliment documental per a promotors   
Es posa en marxa el Certificat de compliment documental del producte immobiliari, destinat a les 
promocions d'habitatges de nova construcció que compleixin els requisits documentals que estableix la 
Llei per al dret a l'habitatge. (més info)  

  
 

• Modificació de la Llei de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya  
El Projecte de Llei de Mesures Fiscals i Financeres modifica en el seu article 68 les funcions de l'Agència 
de l'Habitatge de Catalunya reconegudes a la Llei 13/2009 de 22 de juliol. Alhora afegeix un nou apartat 
sobre l’aprovació de les bases reguladores, de les convocatòries i de la concessió de subvencions o 
prestacions previstes en els plans per al dret a l’habitatge. (més info) 

  
 

• El Parlament aprova la modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme  
El 15 de febrer el Ple del Parlament va aprovar la Llei que modifica el Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
que introdueix canvis en el text legislatiu amb la voluntat d’agilitar els processos urbanístics, simplificar la 
regulació administrativa i impulsar l’activitat econòmica. (més info) 
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• El Ministeri d'Economia anuncia mesures relacionades amb els desnonaments   
El 22 de febrer el ministre d'Economia i Competitivitat, va anunciar al Congrés dels Diputats un conjunt de 
mesures normatives per reduir l'impacte dels desnonaments en els col · lectius amb risc d'exclusió social, 
que es completaria amb un Codi de Bones Pràctiques voluntari a adoptar pel sector financer. (més info)  

  
 

• Tercera edició del Curs pel Dret a un Habitatge Digne de l'Observatori DESC  
El 27 de febrer és el darrer dia per inscriure's al Curs pel Dret a un Habitatge Digne: Repensar les 
polítiques públiques amb una mirada a Europa que l'Observatori DESC, membre del Consell de l'Habitatge 
Social de Barcelona, organitza per tercer any consecutiu (més info) . En el curs hi participarà la Relatora 
Especial de Nacions Unides sobre el Dret a un Habitatge Adequat que intervindrà en un acte públic 
divendres 2 de març  (més info) 

  
 

• Oberta la convocatòria d'ajuts per a l'accés als serveis d'habitatges per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental    
El 22 de febrer es va obrir la convocatòria d'ajuts per a l’accés als serveis d’habitatges per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental que es tancarà el 28 de setembre. Aquest ajut va dirigita 
les persones, més grans de 18 anys i menors de 65 anys, amb problemàtica social derivada de malaltia 
mental que necessitin un acolliment residencial en un habitatge amb serveis comuns i que no disposin de 
recursos econòmics suficients per accedir a una plaça no finançada amb fons públics. (més info) 

  
 

  
ELS MEMBRES DEL CONSELL DE L'HABITATGE SOCIAL DE BARCELONA ENS PODEU FER 

ARRIBAR NOTÍCIES SOBRE LES VOSTRES ACTIVITATS A DIFONDRE  
 

PODEU CONSULTAR ELS BUTLLETINS ANTERIORS A : www.consorcihabitatgebcn.cat 
 
 

http://vozpdf.mineco.es/docreader/?cid=bqlti&lang=es_es&url=http://www.mineco.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2012/120222_npmercadohipotecario.pdf
http://observatoridesc.org/agenda/iii-edicio-curs-dret-habitatge-digne-repensar-politiques-publiques-amb-mirada-europa.html
http://observatoridesc.org/relatora-especial-derecho-vivienda-digna-naciones-unidas-barcelona.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=1b42e34e891e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1b42e34e891e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=0e18cb972da8c110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
www.consorcihabitatgebcn.cat

